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A BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK
NONPROFIT ZRT.-RŐL

A BKM Nonprofit Zrt. megalakulása
A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a
Cégbíróság 2021.szeptember 1-i hatállyal a cégjegyzékbe bejegyezte, ezzel a
tulajdonos Fővárosi Önkormányzat korábbi döntésének megfelelően az egységes
budapesti közműtársaság megkezdte tényleges működését.

Az összeolvadó társaságok – a FŐTÁV, az FKF, a FŐKERT,
a BTI és a FŐKÉTÜSZ – engedélyesi tevékenységeit,
közszolgáltatói szerepkörükből fakadó kötelezettségeiket és
jogaikat,
szolgáltatási
portfóliójukat,
munkavállalói
állományaikat, és a korábbi, értékes, ismert márkákat az új
egységes közműcég változatlan formában viszi tovább.
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A BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
SZÁMOKBAN
• 19 kerületben
• 245 ezer lakossági ügyfél
• 1.800 nem lakossági ügyfél
• 37 millió lm3 fűtött légtér
• 572 nyvkm távvezetékpár
• 4.100 db hőközpont (ebből 3500 BKM tulajdonú)
• ~2.150 MW beépített hőkapacitás
• ~650/943 MW kapcsolt/összes villamos kapacitás
• ~11-12 PJ/év kiadott hőmennyiség
• 93%-a földgázbázison, 7% hulladék alapú hőtermelés
• 76%-a nagyhatékonyságú kapcsolt hőtermelés (CHP)

Főtáv
Győr
Nyíregyháza
Székesfehérvár

Debrecen
Miskolc
Szeged
többiek

Pécs
Tatabánya
Dunaújváros

36%

Magyarország primerenergia-mérlegében ~2% a budapesti távhő részesedése!
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A FŐTÁV 2021-2023. IDŐSZAKRA SZÓLÓ
STRATÉGIÁJA
A stratégia összhangban van: a „Nemzeti Energiastratégia 2030, kitekintéssel
2040-ig” dokumentum Zöld Távhő Programjával, Magyarország Nemzeti
Energia- és Klímatervével, valamint Budapest klímastratégiájában
foglaltakkal.
Misszió: „A FŐTÁV képzett szakembereivel a fogyasztókat állítva a
középpontba végzi tevékenységét, a szolgáltatás fenntarthatósága, valamint a
klíma- és környezetvédelmi célok teljesítése érdekében.”
Jövőkép: „A FŐTÁV a „hatékony távfűtés/távhűtés” keretében döntő részben
kapcsoltan termelt energiából, valamint kommunális hulladékok energetikai
hasznosításából és geotermikus energia alkalmazásával biztonságosan és
környezettudatosan nyújt szolgáltatást bővülő ügyfélköre számára, a
fenntarthatóság biztosítása mellett.”
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A FŐTÁV STRATÉGIAI CÉLJAI I.

Átlátható, modern vállalatirányítás
•
•
•
•

Transzparencia
Integritás és megfelelőség a beszerzési és közbeszerzési eljárásokban
Belső hatékonyság javítása
Aktív, vonzó FŐTÁV-kép elérése

Környezettudatos és energiahatékonyságot növelő
technológiafejlesztés
• Hulladék alapú hőtermelés részarányának növelése (HUHA I.
bővítése, HUHA II)
• Geotermikus hőtermelő beruházások létesítése –
fenntarthatóság, távhő zöldítése
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A FŐTÁV STRATÉGIAI CÉLJAI II.

Környezettudatos és energiahatékonyságot növelő
technológiafejlesztés
• Távhőkörzetek összekapcsolása (pl. Kispest-Újpest, Délbudapesti hőkooperáció)
• Villamos kazánpark létesítése
• Távfelügyeleti távhőtechnológiai fejlesztések (hőtermelés,
hőszállítás, HKP), összhangban a felhasználói rendszerek okos
megoldásaival
Célzott piacbővítés
• Távvezeték építés a piacbővítés érdekében (pl. BELVÁROS
TÁVHŐELLÁTÁSA)
• Hűtési üzletág bővítése (pl. Liget projekt, Budapart épületek
hűtése)
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A BUDAPESTI TÁVHŐRENDSZEREK
JÖVŐBELI ÁLLAPOTA (VÍZIÓ)
~200 MW
piacbővítési
potenciál

6 nagy szigetüzemű hőkörzet
összekapcsolása

Fejlesztés alatt álló
rozsdaövezetek
bevonása (2030-ig)

~50 nyvkm
nagyátmérőjű
gerincvezeték
megépítése

Új geotermikus
hőforrás

>50 milliárd
Ft távvezetéki
beruházás
Saját és uniós
források
bevonása
Hőpiaci verseny,
új, zöld hőforrások,
olcsóbb hőárak

Új geotermikus
hőforrás

Új hulladék-

FŰTÉS,
HŰTÉS EGYSZERŰEN
hasznosító
mű

80-90 millió m3
földgázkiváltás, 150170 ezer tonna CO2 és
10-20 tonna
porkibocsátás
csökkenési lehetőség
évente

Növekvő
ellátás- és
üzembiztonság
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A BUDAPESTI TÁVHŐ TÁRSADALMI
HASZNA
2020. évi primer energia megtakarítás= ~4.093 TJ = ~80 ezer lakás gázfelhasználása
2020. évi CO2 megtakarítás= ~230 ezer tonna= ~3200 ha erdőterület
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LIFE HUNGAIRY PROJEKT
A LIFE (LIFE17 IPE/HU/000017) projekt a levegőminőség javítását célozza 8
magyarországi régió 10 településén, a projektvezetői feladatokat a Herman Ottó
Intézet (HOI) látja el.
Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a FŐTÁV Távhőszolgáltatási divízió
társult kedvezményezettként vesznek részt a projektben.
• A projekt fővárosi távhőt érintő projektjeinek költségvetése: 494.789 EUR;
• A HOI által biztosított támogatási összeg : 291.653 EUR; 60%;
• Az önerő összege : 203.136 EUR; 40% - az Agrárminisztérium finanszírozza.
A FŐTÁV az alábbi 4 alprojekt megvalósítását vállalta a projekt során, és ezek mellett
további akciókban vállal közreműködő szerepet:
• A.11. Akcióterv: „Kéménymentes Belváros” fejlesztési lehetőségei
• A.11. Akcióterv:
Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) - fejlesztési terv
• C.12.1. Akcióterv: Okos mérés és mobil applikáció fejlesztése
• C.12.2. Akcióterv: Információs napok megtartása
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A.11. KÉMÉNYMENTES BELVÁROS I.

•

•

•

•

Budapest belvárosában lévő intézmények és lakóépületek távhőszolgáltatásba
történő bekapcsolási lehetőségeit vizsgálta a „Kéménymentes Belváros”
fejlesztési terv.
Az új távhő vezeték szakaszok építése a belvárosban, a gázfűtésű és
hagyományos fűtésű háztartások távhőre való átállása jelentős CO2 kibocsátás
csökkenést eredményezne (például 45 ezer lakás
- amelynek 30%-a
hagyományos fűtésű - átállása távhőre előzetes számítások alapján 67 ezer tonna
CO2 kibocsátás-csökkenést és évente 80 tonnával kevesebb egyéb káros anyag
kibocsátást eredményezne).
A belvárosi távhőellátás kiterjesztése érdekében megvalósuló vezetéképítés - a
jelenleg szigetüzemben működő távhőkörzetek összekapcsolásával - fontos
eleme az egységes fővárosi távhőrendszer kialakításának.
Az egységes fővárosi távhőrendszer amely új fogyasztók, ellátási területek
bekapcsolását, valamint a zöld távhő (geotermikus energia, termikus
hulladékhasznosítás) hasznosítási arányának növelését teszik lehetővé.
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A.11. KÉMÉNYMENTES BELVÁROS II.
A projekt első fázisa (2018-2020.)
Rácz Fürdő - Erzsébet híd – Szabad Sajtó út - Kossuth L. utca – Városház utca sarok között
1,3 km hosszú Ø 600 mm-es, majd Ø 400 mm-es távvezetékpár
(300 m Ø 2560 mm-es alagútban)
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A.11. KÉMÉNYMENTES BELVÁROS III.
Elért eredmények:
•
•

•

Tranzitvezeték az Erzsébet hídon, megteremtve a Belváros távhőellátásának
lehetőségét.
A távhőrendszerre csatlakoztatott új fogyasztók - 3,5 MW hőigény
• Magyarok Háza, V. Semmelweis u. 1-3. (0,4 MW)
• Főv. Önkormányzat főépülete, V. Városháza u. 9-11. (2,2 MW)
• Matild Palota, V. Váci u. 36. (0,9 MW)

Folyamatban, bekötés alatt lévő új fogyasztók
• Városháza utcai vezetéképítés:
• Hyatt Private Palace Hotel V. Petőfi S. utca (2,6 MW)
• Apáczai Csere János utcai vezetéképítés:
• Dorottya Palace Hotel (2,9 MW)
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A.11. KÉMÉNYMENTES BELVÁROS IV.
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A.11. KÉMÉNYMENTES BELVÁROS V.

300 m hosszú Ø 2160/2560 mm-es járható alagút
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C.11. A „FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS
NÖVÉNYKERT” (FÁNK) FEJLESZTÉSI TERV
•

•

A BGYH Zrt. Széchenyi Gyógyfürdőjében rendelkezésre
álló
geotermikus
energiaforrásból
származó,
a
Gyógyfürdőben nem hasznosuló termálhő hasznosítása.
A FÁNK területén jelenleg 26 épületet ellátó
távhőszolgáltatás 500t/év CO2 kibocsátás csökkenést
eredményez és 9000GJ/év megújuló energia használatát
jelenti, a fejlesztési terv ennek kiterjesztését vizsgálta az
összes épületre.

A fejlesztési terv elkészült, főbb megállapítások:
•
•
•

A Fürdőben van elegendő hő ahhoz, hogy kielégítse a FÁNK jelenleg csak
földgázzal fűtött épületeinek várható hőigényét (~1.816 GJ/év).
Emellett van lehetőség a FŐTÁV Észak-pesti távhőrendszerbe további hő
betáplálására.
Az elkészült dokumentáció részletesen vizsgálta a fejlesztési irányok műszaki
megvalósíthatóságát, energetikai, pénzügyi és megtérülési vonatkozásait.
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C.12.1. OKOS MÉRÉS ÉS MOBIL
APPLIKÁCIÓ FEJLESZTÉSE
Feladat:
•

•

Mobil applikáció, amellyel a FŐTÁV pilot
épületeinek díjfizetői számára nyomon követhetővé
válik a lakások energiafelhasználása és káros
anyag kibocsátása, ezáltal növelve a fogyasztói
tudatosságot.
Az energiafogyasztással kapcsolatos adatokat, a
már felszerelt okos mérőberendezésekből kinyert
értékek alapján jeleníti meg az applikáció.

A megvalósítás folyamatban:
•
•

Az első képernyőtervek elkészültek. A tervezési fázis várhatóan szeptemberre lezárul
és kezdődhet a megvalósítás.
300-400 díjfizető veheti használatba okost telefonján az applikációt.
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C.12.2. KÖZÖS INFORMÁCIÓS NAPOK
MEGTARTÁSA
Az információs napok célja:
•

•

A „Kéménymentes Belváros” és a FÁNK
fejlesztési tervek eredményeinek
megismertetése.
A környezetbarát, kevesebb szennyezéssel
járó távfűtési szolgáltatás népszerűsítése.

Információs napok 2020:
•
•

A tervezett Információs napok pandémiás
helyzetre való tekintettel elmaradtak.
PR kampány megtartása valósult meg:
• Inforádió, Trend FM
• FŐTÁV honlap és Facebook oldal
• Távhő magazin
• Ozone Network
• Ittlakunk.hu

Egyéb megjelenések:
•

X. Ipari és Technológiai Szakmai Nap
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Köszönöm a figyelmet!
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